
Aniversariantes
Hoje: Alan de Araujo Silva (Campo 
Formoso), Rodrigo José Torres Góis 
(Paulo Afonso) e Genilson Santos de 
Jesus (NUCJU).
Amanhã: Ronaldo Grilo da Silva (Fei-
ra de Santana), Joana Silva Maltez 
(11ª Vara), Anna Raissa dos Reis 
Santos (Teixeira de Freitas), Denis da 
Soledade Lima (Feira de Santana), 
Crysla Karine Maciel Sousa Sena (3ª 
Vara), Safira Novaes Alecrim (Irecê), 
Sthefany Gois Elias (Ilhéus) e Marta 
dos Reis Souza (20ª Vara).
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Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

26/02/08 - 1ª Correição Geral Ordi-
nária na Subseção de Juazeiro é mar-
cada por solenidade e café da manhã 
comemorativo - A Subseção Judiciária 
de Juazeiro organizou uma bela soleni-
dade e um delicioso café da manhã re-
gional para registrar a realização da sua 
1ª Correição Geral Ordinária naquela, 
nos dias 18 e 19 de fevereiro.

A solenidade teve início às 9h da úl-
tima terça-feira, 19/02, com a presença 
do juiz federal da 16ª Vara do Distrito 
Federal, em auxílio à Cor- regedoria, Dr. 
Francisco Neves da Cunha, do juiz fe-
deral da Subseção Judiciária de Juazei-
ro, Dr. Dimis da Costa Braga, além do 
prefeito municipal de Juazeiro, Misael 
Aguilar da Silva Junior, da presidente da 
OAB, Dra. Edna Mello, do procurador-
-geral do município, Dr. Pedro Cordeiro 
Filho, da superintendente da CODE-
VASF 6ª Região, Ana Angélica de Al-
meida Lima e de outras autoridades.

Em seu discurso, o juiz federal 
Francisco Neves ressaltou a grandiosi-
dade da Justiça Federal da 1ª Região 
e da Seção Judiciária da Bahia que, 
em razão de sua importância, mere-
cia um Tribunal Federal. O magistrado 
ressaltou a aprovação no Senado da 
Emenda que cria Tribunais Federais 
em Salvador, Belo Horizonte e Ma-
naus, dependendo da aprovação da 
Câmara dos Deputados para que essa 
realidade se concretize.

O juiz federal diretor da Subseção, 
Dr. Dimis Braga, agradeceu ao correge-
dor-geral da Justiça Federal desembar-
gador federal Jirair Aram Megueriam, 
afirmando que ele não tem medido es-
forços para atender aos pleitos da Sub-
seção Judiciária, cujas condições de 
trabalho têm melhorado muito desde a 
instalação e, após dois anos, ressaltou, 
já é possível fazer um balanço positivo 
da atuação da Vara, pois muitas causas 
têm sido ali resolvidas com a celeridade 
que anteriormente era impensável, em 
razão da inexistência de uma unidade 
jurisdicional fisicamente acessível e de 
abrangência específica, voltada às rea-
lidades e peculiaridades da Região.

(...)
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Central de Coordenação de Inteligência
e Segurança da SJBA promove dinamização 

na proteção e segurança institucional

Ações contínuas de inteligência para 
melhorar a segurança institucional vêm 
sendo efetivadas pela Central de Coor-
denação de Inteligência e Segurança 
(CEINS). A Diretoria do Foro desta Sec-
cional a criou, em 7 de julho de 2017, 
por meio da Portaria DIREF n. 114/2017, 
com o objetivo de prevenir situações de 
emergência ou perigo em potencial à in-
tegridade de magistrados, servidores, es-
tagiários, advogados, partes e prestadores 
de serviço, assim como, dos bens físicos.

Subordinada à SECAD, a CEINS tem 
como Coordenador o Agente de Segu-

rança Judiciária Arimar dos Santos Oli-
veira que, atualmente, conta com o ASJ 
Hércules Castro Bezerra como seu subs-
tituto imediato. 

“Dentre outras atribuições específi-
cas, a CEINS presta apoio estratégico à 
Direção do Foro no processo de tomada 

de decisões, como órgão consultor, além 
de fornecer subsídio aos demais magis-
trados quanto a informações direciona-
das ao planejamento de diligências e 
ações com vistas ao cumprimento de 
decisões judiciais, bem como, promove 
a análise e a avaliação de conjunturas, 
com identificação, em tais contextos, 
de pontos fracos e ameaças, de modo 
a dinamizar a proteção e a segurança 
institucional”, explica o coordenador da 
CEINS. 

A CEINS mantém uma integração 
com órgãos que possuem serviço de 
inteligência, possibilitando intercâmbio 
de informações e ações de treinamento, 
aperfeiçoamento e desenvolvimento dos 
agentes de segurança judiciária. Além 
do suporte, com informações pertinen-
tes, às comissões sindicantes, sugerindo 
linhas de investigações e procedimen-
tos, sempre que solicitada. 

Informações adicionais sobre a Cen-
tral de Inteligência estão disponíveis 
através do e-mail: ceins.ba@trf1.jus.br 
ou pelos ramais 2718 / 9106.

Funpresp-Jud e ANPR
lançam hotsite sobre migração

do regime de previdência
Com o intuito de auxiliar 

os associados, a Associação 
Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR) lançou, em 
19 de fevereiro, o hotsite “Pla-
neje seu futuro”, em parceria 
com a Funpresp-Jud. O intuito 
é apresentar informações sobre 
o processo de migração do re-
gime de previdência, explican-
do vantagens, desvantagens 
e etapas a serem seguidas. O 
prazo para decidir sobre a migração ter-
mina no dia 28 de julho.

O diretor de Assuntos Jurídicos da 
ANPR, Rodrigo Tenório, destaca o pionei-
rismo da iniciativa. “O grande objetivo do 
site é fornecer, de maneira clara, dados 
suficientes para que o associado tome 
a melhor decisão possível, consideradas 
suas circunstâncias pessoais e objetivos 
de vida”, ressalta ele.

Estão disponíveis vídeos explicativos, 
estudos, depoimentos, legislação e tex-
tos que esclarecem as principais dúvidas 
ligadas ao tema: Vale a pena migrar? O 
que é a Funpresp-Jud? Preciso me filiar 
à Funpresp-Jud? Como será composta a 
aposentadoria se eu sair do regime pró-

prio? Para quem devo pedir a migração? 
Perco todas as contribuições que já fiz? 

Na opinião do diretor de administra-
ção da Funpresp-Jud, Marcio Medeiros, 
essa iniciativa será um marco de aproxi-
mação com a ANPR e acredita que ou-
tros produtos e resultados serão gerados 
sempre com um propósito voltado a edu-
cação financeira e previdenciária.

Na página www.anpr.org.br/planeje-
seufuturo, também é possível solicitar 
simulação, conhecer sobre a governança 
da Funpresp-Jud, acessar o passo a pas-
so de como calcular o benefício especial, 
entre outros assuntos.

Fonte: Funpresp-Jud


